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Vad hände inom Tranås kommun under 2021? Vilka satsningar gjordes och  
hur fördelades pengarna? Här hittar du en sammanfattning. Den fullständiga 
årsredovisningen för Tranås kommunkoncern finns på tranas.se.

Kommunalrådet har ordet

Med ett starkt fokus på framtiden
Det var nog ingen som förväntade sig att även 2021 skulle 

präglas av en världsomspännande pandemi med fortsatta 
restriktioner som följd. För oss som kommun har det inne-
burit stora påfrestningar men vår organisation har fortsatt 

leverera skola, vård och omsorg. Genom 
ett gediget ledarskap och alla engage-
rade medarbetare kommer vi att ta oss 
igenom detta. Ett stort tack till samtliga 
medarbetare som på alla nivåer gjort sitt 

yttersta för att stärka Tranås kommuns 
varumärke!

Vår strategi är utstakad och vi 
kommer att vara stabila i vårt 

ledarskap. Tranås kommun 
ska byggas framgångsrikt 

och möta upp förvänt-
ningar från samtliga 
kommunmedlemmar. 
Detta gör vi genom att 

fokusera på att minska 
utbetalningen av för-

sörjningsstöd och öka 
intäkterna genom fler 

30-50-åringar i arbete. 
Hållbar ekonomisk utveck-

ling är en förutsättning 
för välfärden. Under 2021 har vi 
kunnat presentera ytterligare ett 
bra resultat och det som måste 
belysas är att vår egen verksamhet 
är i balans vilket gör oss mindre 
sårbara och beroende av beslut 
som fattas på regional och natio-
nell nivå. En kommun måste ha 
ett överskott i sin egen verksamhet 

och säkerställa att skatteintäkter och avgifter på lång sikt 
ger ett ekonomiskt handlingsutrymme.

För att kunna investera långsiktigt behöver vi agera nu för 
att ha råd att göra verklighet av intentionerna i ett perspek-
tiv av tio år eller längre. Om vi inte klarar investeringarna 
med egna medel kommer det att krävas stora lån samt att vi 
hela tiden kommer att minska vårt egna kapital. Det krävs 
helt enkelt en stabil ekonomi i både kort- och långsiktigt 
perspektiv samt att minimera gapet mellan intäkter och 
kostnader.  Vi vill ha råd att driva kommunala verksamheter 
och klara investeringar. Då krävs att vi sparar, effektiviserar 
och utmanar vår verksamhet för att ha råd långsiktigt att 
klara framtidens utmaningar.

Vi måste alltid stärka incitament och drivkrafter till 
arbete. Att så många som möjligt arbetar är avgörande för 
vårt välstånd. Skatteintäkterna blir högre och utgifterna 
lägre. Då finns mer pengar att fördela och mer pengar till 
vår gemensamma välfärd. För att ha råd med välfärden 
behöver bidragskostnaderna minska. Vi ska vara kom-
munen som hjälper kommunmedlemmar att förändra sin 
livssituation – vägen till egenförsörjning är en av vår kom-
muns främsta prioriteringar.

Nu flyttar vi fram positionerna för att skapa en framtida 
framgångsrik kommun – Vi har kommandot och riktningen.

Mats Holmstedt
kommunstyrelsens ordförande
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Statistik 2021
100-lappen Om du betalar 100 kronor i skatt hur mycket går till de olika verksamheterna?

I illustrationen får du en överblick över hur mycket kommunens verksamheter kostar och fördelningen utifrån budgeten.

 

41 kr

Till förskola, 
grundskola, 
gymnasieskola,  
kulturskola och 
elevhälsa.

37,5 kr
Till särskilt boende, hemtjänst, 
hemsjukvård, funktionsnedsatta, 
försörjningsstöd, placeringar av barn 
och vuxna.

7 kr

Till räddningstjänst, 
förebyggande  
säkerhetsarbete, 
central adminis-
tration och politisk 
verksamhet.

6 kr
Till vuxenutbildning, försörjningsstöd 
samt studie- och yrkesvägledning.

4 kr
Till vägar, måltider,  
parker, vatten, avlopp och  

begravningsverksamhet.
3,5 kr

Till simhall, bibliotek, idrottsplatser, spontanidrottsplatser, 
skatepark, bad, friluftsanläggningar, kulturevenemang, 

ungdomsverksamhet och föreningsstöd.

0,5 kr

Till bygglov, 
detaljplaner och 
miljöhandläggning.

0,5 kr

Till kommunfullmäktige, 
överförmyndare, revision, 
demokratikommité, 
landsbygsråd, partistöd 
och valnämnd

Hur finansieras kommunens verksamheter? 
De flesta av kommunernas verksamheter finansieras genom kom-

munalskatten, med mindre bidrag från staten. Viss service, exempelvis 
förskolan, är delvis finansierad av avgifter från dem som nyttjar den. 
I diagrammet ser du hur fördelningen ser ut mellan kommunalskatt, 
avgifter och statsbidrag för ett urval av kommunens verksamheter.

Kommunalskatt Avgifter Statsbidrag

Förskola & pedagogisk omsorg

Fritidshem

Kulturskolan

Hemtjänst & hemsjukvård

Särskilt boende

Personlig assistans

Vård för vuxna med missbruksproblem

Barn- och ungdomsvård

Ekonomiskt bistånd

Bredstorp

Idrottshus

Simhall

(%) 0 20 40 60 80 100
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Kommentar till resultatet
Tranås kommun uppvisar ett starkt resultat för 2021. Det goda resul-

tatet beror bland annat på minskade kostnader i vissa verksamheter 
på grund av pandemin, att skatteintäkterna blev mer än prognostice-
rat samt att staten har tillskjutit extra bidrag, exempelvis ersättning 
för sjuklönekostnader. Av de kommunala bolagen redovisar Tranås 
Energi AB ett resultat som är bättre än budget. De höga elpriserna 
samt en kall vinter har bidragit till ett positivt resultat.

Kommunens resultat

Nämnd 2021 2020

Kommunfullmäktige -5,7 -5,5

Kommunstyrelsen -165,3 -84,1

Barn & utbildning -479,7 -496,9

Bygg & miljö -5,4 -5,8

Kultur & fritid -40,6 -39,2

Socialnämnd -449,5 -487,6

Teknik & griftegård -44 -42,3

Summa nämnder -1190,2 -1161,4

Finansverksamhet* 1235,7 1206,2

Resultat 45,5 44,8
Alla talen i tabellen syftar till miljoner kronor.

*I finansverksamheten finns skatteintäkter och generella bidrag.

Kommunala bolag

Kommunala bolag 2021 2020

Tranås Stadshus AB -3,7 -4,2

AB Tranåsbostäder 9,9 11,4

Tranås Energi 28,7 15,6

Alla talen i tabellen syftar till miljoner kronor.
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Ett urval av händelser 2021
2021 var ytterligare ett år som präglades av pandemi med restriktioner och hög belastning på 
flera av kommunens verksamheter. Men det var också året då nära sett 100 procent av alla 
hushåll fick fiber, då nya bostadsområden utvecklades och Tranås rankades som nummer 16 
bland Sveriges bästa företagskommuner. 

Mitt i sommaren drabbades kommunen av ett 100-årsregn utan dess like med stora över-
svämningar som följd. Tranås tog ytterligare ett steg mot ett fossilfritt samhälle i och med 
den nya biogasmacken och vi firade 100 år med allmän och lika rösträtt i Sverige. Detta och 
mycket mer sammanfattar året som gått. Här ser du ett urval av händelser. 

Tillväxt kräver fler bostäder
Under året konkretiserade kommunen sin strävan 

mot tillväxt och fler kommuninvånare i enlighet 
med kommunvisionen. Kommunfullmäktige beslu-
tade om en inriktning för tillväxt som syftar till 
fler och större andel 30–50-åriga kommuninvånare 
i arbete. I detta arbete är bostadsfrågan en viktig 
faktor. Här jobbade tillväxtavdelningen tillsam-
mans med Tranås United för att få fram möjliga 
framtida bostadsområden i attraktiva lägen.

Fler ska nå egen försörjning
För att vända den negativa trenden i kommunen 

med hög arbetslöshet och en låg utbildningsnivå 
startades HR- och arbetsmarknadsförvaltningen 
2021. Uppdraget går ut på att ge fler möjlighet att få 
ett arbete med egen försörjning.

Utökad SFI-undervisning
Personer som läser svenska 

för invandrare på VUX Tranås 
kommer framöver att få möjlig-
het att få svenskundervisning 
fler timmar i veckan än tidi-
gare. Detta för att snabbare lära 
sig språket och få en fördju-
pad kunskap om det svenska 
samhället.

Uteklassrum och naturstig mitt i stan
Ytterligare satsningar gjordes i Östanåparken för att göra den till 

en attraktiv park, tillgänglig för alla målgrupper. Under året fär-
digställdes barnens naturstig och en naturskola med uteklassrum 
i parken.

Hög belastning på social- 
förvaltningen

Även om 2020 var mer inten-
sivt vad gäller att utforma 
nya arbetssätt och rutiner på 
grund av pandemin, påverka-
des kommunkoncernens alla 
verksamheter även 2021. Sär-
skilt inom socialförvaltningen 
var arbetsbelastningen mycket 
stor på grund av hög sjukfrån-
varo och svårigheter att hitta 
vikarier. 

Nya och upprustade skolor
Flera av kommunens skolor är 

överfyllda och behöver rustas 
upp. För att möta behovet beslu-
tade kommunfullmäktige att 
fortsätta planeringen av en ny 
treparallellig F-6 skola i Grane-
lund. I Junkaremålen planeras 
för en tvåparallellig F-6 skola 
samt särskola. Båda skolorna är 
tänkta att stå klara till höstter-
minen 2025.
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Här är gott att driva företag
Tranås kommuns företagsklimat fick den bästa 

rankingen någonsin! Plats 16 i hela Sverige i 
Svenskt Näringslivs årliga ranking.

Första biogasmacken invigd
Under året har ett förslag till program för 

ekologisk och social hållbarhet arbetats fram. 
Grunden är Agenda 2030 och en långsiktighet 
som ska trygga att Tranås kommun förblir en 
fantastisk plats att bo, leva och arbeta på. En del 
av den ekologiska hållbarheten är klimatarbetet 
som syftar till att minska utsläppen av växthus-
gaser så att kommunen når sin del av Parisavtalet. 
Här är användandet av biogas från den under året 
invigda biogasmacken en del av lösningen.

Planering för utbyggnad av VA-nät
Liksom många andra kommuner har Tranås ett 

föråldrat ledningsnät för vatten och avlopp som 
behöver byggas ut och förnyas. Under året pågick 
arbetet med att göra en långsiktig plan för att 
minska utbytestakten av befintligt ledningsnät.

Utveckling av Junkaremålens strand
Tranåsbostäder påbörjade arbetet med att 

utveckla området vid Junkaremålens strand. I 
november stod det första LSS-boendet klart och 
framöver planeras för hyreslägenheter.

Översvämningar i juli
I juli månad drabbades Tranås av ett hundraårsregn. Detta med-

förde översvämningar i många fastigheter och ett omfattande 
saneringsarbete. 

Demokratiåret firades
100 år med allmän och lika rösträtt i Sverige – startskottet för den 

svenska demokratin - uppmärksammades genom olika föreläsningar 
och utställningar.  

Ny, tillgänglig webbplats
Under hösten lanserade Tranås 

kommun en ny webbplats. Den 
nya webbplatsen är tillgänglig-
hetsanpassad efter nya lagkrav 
och samlar information för 
nuvarande och framtida kom-
muninvånare, besökare och 
näringsliv. 100 procent täckning

Utbyggnaden av fiber i 
kommunen är i stort färdig-
ställd. Två mindre områden 
på landsbygden återstår, där 
byggnationen kommer att 
slutföras under våren 2022. 
Därmed är det i princip 100 % 
täckning i Tranås kommun.

Unga akademiker matchas till sommarjobb
Tranås United startade projektet Tranås unga akademiker för att 

matcha Tranåsungdomar som studerar på högskola med sommarjobb 
på spännande Tranåsföretag. Målet är att ge en kompetensinjektion 
till företagen i Tranås och att knyta framtida arbetskraft till sig.

Befolkning
Antal invånare fortsatte att minska i kommunen. Vid 

årsskiftet uppgick befolkningen till 18 874 invånare. Mot-
svarande siffra vid utgången av 2020 var 18 903 invånare 
vilket innebär en minskning med 29 personer på ett år.. 
Flyttningsnettot, det vill säga skillnaden mellan in- och 
utflyttning, gav ett underskott på 35 personer. Målsättningen 
är att invånarantalet genom satsningar på boende och före-
tagsklimat ska öka till 20 000 invånare till år 2025.

Ålder Tranås Riket Förändring %

0-19 år 23 % 23 % -0,2 %

20-65 år 52 % 57 % +/-0 %

65-79 år 17 % 15 % +/-0 %

80+ år 8 % 5,5 % +0,2 %
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Vill du läsa mer om kommunens verksamhet 2021? Du hittar hela årsredovisningen på tranas.se
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